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Beslutande
Peter Spjuth (V) ordförande
Minna Salow (S)
Göran Sühl (S)
Maria Johnsson (S) ersättare för vakant (L)
Paulina Svenungsson (C) vice ordförande
Anna-Lee Alenmalm (M)
Susanne Onsdal (MP)
Övriga närvarande
Ersättare
Maria Johnsson (S)
Karl Jändel (V)
Agnes Svensson (M)
Tjänstemän
Ingela Flodin, nämndsekreterare
Lotte Mossudd, verksamhetschef IFO
Ann-Christine Gustavsson, verksamhetschef AMA
Anna Österlund, enhetschef
Pernilla Sundemar, enhetschef
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§ 50
Godkännande av dagordning
Tillkommande ärenden:
 Arbetsbeskrivning HVB Annexet samt personalens stöd i arbetet (2017/IN175)
 Särskilt statsbidrag riktat till att ensamkommande barn kan stanna kvar i
kommunal regi efter sin 18-års-dag (dnr 2017/IN182)

Beslut
Individnämnden godkänner dagordningen.
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§ 51
Ändring av reglemente för individnämnden
Dnr 2017/IN139
Sammanfattning
Den 1 juli 2017 träder en ny lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i
kraft. Näringsidkare blir då skyldiga att anmäla till kommunen att de avser bedriva
försäljning av dessa produkter. Kommunen blir också ansvarig för den omedelbara
tillsynen över att försäljningen bedrivs enligt gällande lagar och föreskrifter.
Sedan 2005 är det inte socialnämnden utan Lotteriinspektionen som handlägger
ansökningar och utövar tillsyn enligt Lag (1982:636) om anordnande av visst
automatspel.
Individnämndens reglemente behöver p.g.a. ovanstående ändras.
Nuvarande lydelse 1 § i Reglemente för individnämnden
Individnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad i lag sägs (om
socialnämnd) avseende:
- socialtjänst med undantag för äldre- och handikappfrågor
- insatser till personer med psykiska funktionshinder (enligt 5 kap 8 § SoL)
- uppgifter enligt alkohollagen
- den omedelbara tillsynen över detaljhandel med tobaksvaror enligt tobakslagen 12, 12 a
§§
- uppgifter enligt lag om anordnande av visst automatspel
- kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare samt uppdragsutbildning
- arbetsmarknads- och integrationsfrågor
……

Föreslagen lydelse 1 § i Reglemente för individnämnden (röd text läggs till,
överstruken tas bort)
Individnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad i lag sägs (om
socialnämnd) avseende:
- socialtjänst med undantag för äldre- och handikappfrågor
- insatser till personer med psykiska funktionshinder (enligt 5 kap 8 § SoL)
- uppgifter enligt alkohollagen
- den omedelbara tillsynen över detaljhandel med tobaksvaror enligt tobakslagen 12, 12 a
§§
- den omedelbara tillsynen över detaljhandel med e-cigaretter och påfyllningsbehållare
enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 26 §
- uppgifter enligt lag om anordnande av visst automatspel
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- kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare samt uppdragsutbildning
- arbetsmarknads- och integrationsfrågor

Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 265
Tjänsteskrivelse verksamhetschef daterad 28 juni 2017
Beslut
Individnämnden godkänner förvaltningens förslag till ändring av nuvarande
reglemente för individnämnden och överlämnar det till kommunfullmäktige för
antagande.
Individnämnden uppdrar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt
förslag, åt förvaltningen att komma med förslag på uppdaterade riktlinjer, tillsynsplan
och delegering av beslut med anledning av den nya lagen om e-cigaretter.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
IFO-chef
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§ 52
Rapport om utredningstid och tid för förhandsbedömningar
Barn och Unga enligt nämndens internkontrollplan
Dnr 2017/IN117
Sammanfattning
Enligt Individnämndens internkontrollplan från februari 2017 ska verksamhetschef
varje månad kontrollera att utredningar av Barn och Unga sker inom föreskriven tid.
Detsamma gäller skyddsbedömningar och förhandsbedömningar av Barn och Unga.
Utredningarna Barn och Unga inkl EKB har sedan slutet av februari slutförts inom
lagstadgad tid:
antal avslutade under
perioden
38
41
17
15
14
24

170101-170228
170301-170331
170401-170430
170501-170531
170601-070630
170701-170731

antal sena
4
0
0
0
0
0

Alla förhandsbedömningar Barn och Unga inkl EKB har inte gjorts inom lagstadgad tid:

170101-170228
170301-170531
170601-170731

antal
avslutade
142
185
99

antal
unika
personer
113
135
86

antal som
pågått över
14 dagar
14
8
9

Totalt antal
dagar
915
1228
801

Genomsnitt
antal dagar
6
6
8

Av de aktualiseringar som pågått mer än 14 dagar har 21 pågått 15 dagar, tre 16 dagar,
tre 17 dagar, en vardera 18, 19, 21 och 25 dagar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad den 9 augusti 2017
Beslut
Individnämnden antecknar informationen.
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Beslutet expedieras till
Verksamhetschef IFO
Verksamhetschef AMA

8

Individnämndens protokoll

2017-08-23

§ 53
Redovisning av beslut från Inspektionen för vård och omsorg
(IVO), dnr 8.5-42905/2016
Dnr 2017/IN008
Sammanfattning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gjorde i december 2016, efter klagomål från
två personer, tillsyn i ett barn och unga-ärende och två familjehemsärenden. Klagomålet
rörde nämndens handläggning av ett barns placering och uppföljning av vården. Den 4
januari beslutade IVO att rikta kritik mot nämnden och fann skäl att ställa krav på
åtgärder. Kritiken grundade sig i att barnet flyttats från ett familjehem till ett enskilt
hem utan att hemmet var godkänt som familjehem. Vidare bestod kritiken i brister i
utredningar av familjehem samt att genomförandeplan inte upprättats.
IVO begärde redovisning av vidtagna och planerade åtgärder med anledning kritiken
vilket nämnden lämnade i början av april 2017.
Inspektionen för vård och omsorg beslutade 2017-05-16 att avsluta ärendet utan vidare
åtgärd.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 221/2017
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad den 22 maj 2017
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2017-05-16
Beslut
Individnämnden noterar informationen.
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§ 54
Beslut från Inspektionen för Vård och Omsorg,
Dnr 8.7.1-42479/2016
Dnr 2016/IN301
Sammanfattning
2016-12-30 inkommer ett beslut från Inspektionen för Vård och Omsorg om
föreläggande om vite på 1 000 000 kronor. Individnämnden skulle innan 2017-02-28
påvisa att samtliga utredningar och förhandsbedömningar barn och unga genomfördes
och avslutades inom lagstadgad tid, det vill säga inom 4 månader respektive 14 dagar.
Individnämnden skulle redovisa såväl listor på pågående utredningar och
förhandsbedömningar som en handlingsplan för att undvika överskridandet av
tidsgränser framöver. Individnämnden fick året innan samma föreläggande om vite med
slutdatum 2016-05-30.
2017-04-05 inkommer beslut från Inspektionen för Vård och Omsorg att avsluta ärendet
utan att vidta ytterligare åtgärder med motiveringen att samtliga utredningar och
förhandsbedömningar avseende barn och unga hölls inom lagstadgade tidsgränser samt
att adekvata åtgärder redovisades för att komma tillrätta med problemet även framöver.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 222/2017
Tjänsteskrivelse från enhetschef daterad den 18 maj 2017
Beslut från IVO 2017-04-03
Beslut
Individnämnden noterar informationen.
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§ 55
Revidering av individnämndens delegeringsordning avseende
upphandling
Dnr 2017/IN142
Sammanfattning
Enligt kommunallagen kan en nämnd uppdra åt ett utskott, en ledamot eller en ersättare
eller åt en anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller grupp av
ärenden. I samband med att Lilla Edets kommun inleder samverkan i
upphandlingsfrågor med Stenungsunds kommun finns behov av att revidera
individnämndens delegeringsordning i den delen som avser upphandling.
Bilaga
Upphandling
Ärendetyp
Upphandling
Gällande avtal för fler än en avdelning:
- beslut om att inleda och teckna avtal vid annonserad
upphandling av varor och tjänster
- beslutet omfattar belopp över 25 000

Delegat

Kommentar/villkor

Förv.chef

Gällande avtal för en avdelning
- beslut om att inleda och teckna avtal vid annonserad
upphandling av varor och tjänster
- beslutet omfattar belopp över 25 000 kronor

Enh.chef
inom budgetram

Gällande direktupphandlingar:
- beslut om att inleda och teckna avtal vid direktupphandling för
belopp över 25 000 kronor

Enh.chef
inom budgetram

Beslut om att tilldela och avbryta upphandling vid annonserat
förfarande

Förv.chef

Beslut om att delta med annan juridisk person vid upphandling

Ekon.chef

Ingå förvaltningsövergripande ramavtal för Lilla Edets kommun

Ekon.chef

Direktupphandl.
över 100 tkr har
dokumentationsplikt enligt lag
(LOU 15 kap
18 §)

11

Individnämndens protokoll

2017-08-23

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från nämndsamordnare daterad den 12 juni
Delegeringsordning för individnämnden
Beslut
Individnämnden antar reviderad delegeringsordning avseende upphandling.
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§ 56
Information om Skolinspektionens beslut efter uppföljning för
vuxenutbildningen i Lilla Edets kommun
Dnr 2016/IN216
Sammanfattning
Skolinspektionen genomförde tillsyn i Lilla Edets kommun under våren 2016. En brist
konstaterades på huvudmannanivå beträffande förutsättningar för särskild undervisning
för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå. Kommunen verkade inte aktivt för att
nå ut till potentiella elever och motivera dem att delta i utbildningar. Skolinspektionen
har nu beslutat att bristen är avhjälpt och avslutar därmed tillsynen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 2 augusti 2017.
Skolinspektionens beslut 2016-08-24 för vuxenutbildningen i Lilla Edets kommun dnr
2017/IN216-5
Beslut
Individnämnden godkänner informationen.
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§ 57
Information om beslut beträffande tillsyn av individnämnden,
enheten för ensamkommande barn i Lilla Edet
Dnr 2017/IN068
Sammanfattning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde den 27 april 2017 en inspektion
vid enheten för ensamkommande barn i Lilla Edet. Vid inspektionen granskade IVO
handläggningen av ett antal ärenden som rör myndighetsutövning. IVO fann brister men
ställer inte krav på åtgärder. IVO avslutar ärendet.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 298/2017
Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-03
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Dnr 2017/IN068-10
Beslut
Individnämnden godkänner informationen.

Beslutet expedieras till
Ann-Christine Gustavsson, verksamhetschef AMA
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§ 58
Yttrande till Sverigedemokraternas motion angående att
kommunen inför nikotin – och alkoholförbud på HVB-hemmen
Dnr 2017/IN141
Sammanfattning
Christer Ädel (SD) har lämnat en motion där han föreslår kommunfullmäktige att
besluta:
Att Lilla Edets kommun snarast inför ett nikotin- och alkoholförbud i kommunens samtliga
HVB-hem.
Att kommunen tar fram en handlingsplan för hur kommunens personal på kommunens
HVB-hem skall agera om man träffar på barn som röker eller dricker alkohol, eller som
verkar påverkade av droger.
Att kommunen tar krafttag för att förhindra langning av alkohol eller tobak.
Att kommunen särskilt informerar gode män för ungdomarna om vad som gäller för
langningsbrott samt vilka skador alkohol och tobak kan ge.
Lilla Edets kommun har en antagen policy för rökfri arbetstid, riktlinjer för en drogfri
arbetsplats samt en handlingsplan för chefer och medarbetare. Antagen policy, riktlinjer
för en drogfri arbetsplats och handlingsplanen för chefer och medarbetare gäller också
HVB, personal och ungdom, i Lilla Edets kommun. Dokumenten uppmärksammas
regelbundet vid personalmöten och arbetsplatsträffar. Ungdomens särskilt anvisade
socialsekreterare informerar god man om policyn och de antagna riktlinjerna i
kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 8 juni 2017
Policy för rökfri arbetstid
Riktlinjer för en drogfri arbetsplats i Lilla Edets kommun
Stödresurser för chefer och medarbetare
Beslut
Individnämnden föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Ann-Christine Gustavsson, verksamhetschef/rektor Arbetsmarknadsavdelningen
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§ 59
Arbetsbeskrivning HVB Annexet samt personalens stöd i
arbetet
Dnr 2017/IN175
Sammanfattning
Ordförande i Individnämnden, har framfört en begäran om att arbetsutskottet får ta del
av arbetsbeskrivningar för HVB Annexet. Dessa finns som beslutsunderlag i denna
tjänsteskrivelse. Dokumenten har upprättats enligt följande:
Befattningsbeskrivningen för boendepersonal från 2016-03-04 har gjorts efter
efterfrågan från personalgruppen själva. Föreståndarsamordnaren har tagit fram den
tillsammans med metodhandledaren. Samtliga i personalgruppen och vikarier har läst
igenom den och haft möjlighet till ifrågasättande.
De rutiner som behövs för allvarliga situationer (akut psykisk ohälsa, rutin för
avvikelse, rutin vid alkohol- och drogpåverkan, rutin vid användning av personlarm,
rutin vid besök av utomstående ungdomar, rutin vid skadegörelse och aggressivt
beteende, rutin vid våldsamheter utifrån samt rutin vid våldsamheter) har
föreståndarsamordnaren tagit fram och fått godkänt/lämnat för komplettering till vid
tillfället beslutande chef beroende på när det ändrats och framställts.
Vissa rutiner, framförallt närvarorapportsrutinen, har tagits fram som en åtgärd efter
Lex Sarah-anmälan och tillbud.
De rutiner som gäller för boendet, dvs. arbetsfördelning, städning etc. har tagits fram
gemensamt i arbetsgrupper mellan boendepersonal och boendehandledaren inför
hopslagningen av boendena Etaget och Annexet.
Efter hopslagningen av de två boendena har flera personalmöten ägnats åt att enbart gå
igenom rutiner. Personalgruppen har fått till sig att de alltid har möjlighet att ifrågasätta
rutiner och ge förslag till komplettering, vilket även gjorts i vissa fall t.ex. så har
arbetsuppgifter lagts på olika passansvariga beroende på hur det fungerar i praktiken.
Metodhandledaren ger personalen stöd i det dagliga arbetet. Personalen har även haft
extern handledning, Annexet sedan ca ett år tillbaka och Etaget två gånger sedan
hopslagningen. Denna handledning planeras fortsätta under hösten. Personalen har även
haft möjlighet att gå på de utbildningar som projektet Nya Grannar erbjudit, vilket de
ibland anmält sig till och sedan ej dykt upp och ibland avböjt att medverka. Ansvaret
har lagts på dem att anmäla sig till och genomföra dessa utbildningar. Personalen har
även haft möjlighet till internutbildning genom ICDP och MI.
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Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 297/2017
Tjänsteskrivelse daterad den 7 augusti 2017
Befattningsbeskrivning för boendestödjare daterad 20160304
Att vara kontaktperson på Annexet
Rutin när en ungdom på Annexet är suicidbenägen
Rutin vid skadegörelse och aggressivt beteende
Rutin vid misstanke om alkohol – eller drogpåverkan
Rutin vid våldsamheter på flyktingboenden
Rutin vid avvikelse från boenden för ensamkommande barn
Skolfrånvaro
Rutin vid oönskade besök av utomstående personer nattetid
Rutiner kring journalföring
Rutiner för livsmedelshantering
Rutin vid användning av personlarm på flyktingboenden
Husmöte, gemensamma utrymmen, aktivitetsrum och läxrum
Ansvarsområden
Arbetsfördelning boendepersonal
Arbetsgrupper Annexet
Beslut
Individnämnden godkänner informationen.

Beslutet expedieras till
Ann-Christine Gustavsson, verksamhetschef/rektor Arbetsmarknadsavdelningen
Linda Lyckbell, boendesamordnare
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§ 60
Särskilt statsbidrag riktat till att ensamkommande barn kan
stanna kvar i kommunal regi efter sin 18-årsdag
Dnr 2017/IN182
Sammanfattning
Regeringen och Vänsterpartiet föreslår i höständringsbudgeten ett tillfälligt
kommunbidrag på 195 miljoner kronor avsedda att vara stöd till kommunerna för att
låta ensamkommande barn som fyller 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen.
Fördelningsnyckeln baserar sig på antalet ensamkommande barn och unga som antingen
fyller 18 år mellan 1 juli 2017 och 30 juni 2018 eller är mellan 18 och 20 år och har ett
placeringsbeslut enligt socialtjänstlagen. Det är alltså bara kommuner som har
ungdomar boende i kommunen som kan få medel. Däremot görs ingen
efterhandskontroll av hur många ungdomar som faktiskt bor kvar i kommunen efter den
1 juli. Det är upp till varje kommun att avgöra hur de använder sina medel för gruppen
ensamkommande asylsökande som är 18 år eller äldre.
Utbetalningen sker med automatik och utan ansökningsförfarande. Pengarna kommer
att betalas ut till kommunerna under december 2017, efter att riksdagen beslutat om
regeringens förslag till höständringsbudget. Exakt hur medlen ska användas är dock upp
till respektive kommun att avgöra.
Enligt fördelningsnyckeln tilldelas Lilla Edets kommun 326 907 kr.
För närvarande har Lilla Edet 12 ungdomar i målgruppen. Av dessa bor fyra i
stödboende, tre i externt HVB, två i familjehem, två på Annexet och ett på HVB med
särskilt stöd.
Kostanden per individ och dygns varierar. Exempelvis kostar en upphandlad plats på
HVB 3093 kr/dygn. Kostnaden för HVB plats egen regi ligger något lägre.
Den sammanlagda kostnaden för att låta ensamkommande barn som fyller 18 år under
asylprocessen bo kvar i kommunen kan uppskattas till mellan 8,5 mkr och 10 mkr.
Kostnaden är svår att precisera beroende på att antalet ungdomar kan variera liksom
vilka boendealternativ som finns tillgängliga.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 22 augusti 2017
Tilläggsyrkande
Peter Spjuth (V): Förvaltningen får i uppdrag att föra samtal med Migrationsverket om
närhetsplacering av ungdomar över 18 år som bott i Lilla Edets regi.
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Beslutsgång
Ordföranden finner att individnämnden bifaller Peter Spjuths (V) förslag.
Beslut
1. Mot bakgrund av kostnaderna för att låta ensamkommande barn som fyller 18 år
under asylprocessen bo kvar i kommunen vida överstiger den statliga ersättning
som beräknas utgå beslutar individnämnden att inte låta dessa ungdomar bo kvar
efter 18- årsdagen.
2. Förvaltningen får i uppdrag att föra samtal med Migrationsverket om
närhetsplacering av ungdomar över 18 år som bott i Lilla Edets regi.

Beslutet expedieras till
Ann-Christine Gustavsson, verksamhetschef AMA
Sven Bergelind, socialchef
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§ 61
Information
Sammanfattning
Ingen information anmäld.
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§ 62
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1
KS § 97 – Anställning av socialchef.
2

2017/IN125

KF § 87 – Tertialrapport 1, januari – april 2017, Lilla Edets kommun.
3
Beslut från förvaltningsrätten gällande överlämnande av mål till annan domstol daterad
den 12 maj 2017.
4
Dom från förvaltningsrätten gällande stöld och ringa narkotikabrott daterad den 17 maj
2017.
5
Dom från tingsrätten gällande överlämnande av mål till annan domstol daterad den 18
maj 2017.
6
Beslut från förvaltningsrätten gällande överlämnande av mål till annan domstol daterad
den 19 maj 2017.
7
Dom från förvaltningsrätten gällande bistånd enligt socialtjänstlagen, daterad den 17
maj 2017.
8
Dom från förvaltningsrätten gällande bistånd enligt socialtjänstlagen, daterad den 17
maj 2017.
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9
Dom från förvaltningsrätten gällande bistånd enligt socialtjänstlagen, daterad den 22
maj 2017.
10
Beslut från förvaltningsrätten gällande överlämnande av mål till annan domstol daterad
den 31 maj 2017.
11
Beslut från förvaltningsrätten gällande överlämnande av mål till annan domstol daterad
den 29 maj 2017.
12
Dom från förvaltningsrätten gällande vård enligt LVU daterad den 7 juni 2017.
13
Dom från förvaltningsrätten gällande bistånd enligt socialtjänstlagen, daterad den 12
juni 2017.
14
Protokoll från kammarrätten gällande beredande av vård av unga, nu fråga om
inhibition, daterat den 13 juni 2017.
15
Dom från förvaltningsrätten gällande bistånd enligt socialtjänstlagen, daterad den 14
juni 2017.
16
Dom från förvaltningsrätten gällande vård enligt LVU daterad den 21 juni 2017.
17

2015/IN168

Beslut från IVO gällande tillsyn av barn- och familjeenheten samt enheten för
vuxenstöd, daterad den 4 juli 2017.
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2017/IN068

Beslut från IVO gällande tillsyn av enheten för ensamkommande barn, daterad den 4
juli 2017.
19
Beslut från Högsta Förvaltningsdomstolen gällande överklagat beslut om vård enligt
LVM, fråga om prövningstillstånd, daterat den 28 juni 2017.
20
Dom från kammarrätten gällande vård enligt LVU, daterad den 29 juni 2017.
21
Beslut från Högsta Förvaltningsdomstolen gällande överklagat beslut om bistånd enligt
socialtjänstlagen, fråga om prövningstillstånd, daterat den 28 juli 2017.
22
Beslut från Högsta Förvaltningsdomstolen gällande överklagat beslut om bistånd enligt
socialtjänstlagen, fråga om prövningstillstånd, daterat den 28 juli 2017.
23
Beslut från Högsta Förvaltningsdomstolen gällande överklagat beslut om bistånd enligt
socialtjänstlagen, fråga om prövningstillstånd, daterat den 28 juli 2017.
24
Beslut från Högsta Förvaltningsdomstolen gällande överklagat beslut om bistånd enligt
socialtjänstlagen, fråga om prövningstillstånd, daterat den 28 juli 2017.
25
Beslut från Högsta Förvaltningsdomstolen gällande överklagat beslut om bistånd enligt
socialtjänstlagen, fråga om prövningstillstånd, daterat den 28 juli 2017.
26
Dom från Förvaltningsrätten i Linköping gällande ersättningstalan enligt SoL daterad
den 26 juli 2017.
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27
Dom från Förvaltningsrätten i Falun gällande överklagat beslut om bistånd enligt
socialtjänstlagen daterad den 8 augusti 2017.
28
Dom från Förvaltningsrätten i Falun gällande överklagat beslut om bistånd enligt
socialtjänstlagen daterad den 8 augusti 2017.

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 63
Anmälan av delegeringsbeslut
Sammanfattning
Individnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och tjänstemän
enligt en av individnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till
individnämnden. Redovisningen innebär inte att individnämnden får ompröva eller
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Individnämnden fritt att återkalla
lämnad delegering.
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegeringsbeslut.
Diarieår Diarienummer Rubrik
2017
IN171
Tjänst familjepedagog tillsatt
Ordförandebeslut jml LVU 6 § 11 §
Ordförandebeslut jml LVU 6 § 11 §
Ordförandebeslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL i
form av vistelse på hem för vård eller boende
Ordförandebeslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL i
form av vistelse på hem för vård eller boende
Ordförandebeslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL i
form av vistelse på hem för vård eller boende
Ordförandebeslut ansökan om bistånd enligt 4 kap 1 §
SoL gällande akut boende
Ordförandebeslut ansökan om förlängt bistånd enligt 4
kap 1 § SoL på omvårdnadsboende
Ordförandebeslut jml LVU 11 §
Ordförandebeslut jml LVU 6 § 11 §
Beslut faderskap 2017-05-01 - 2017-07-31
Delegeringsbeslut IFO 2017-05-01 - 2017-07-31
Protokoll från individnämndens arbetsutskott
Protokoll från individnämndens arbetsutskott
Protokoll från individnämndens arbetsutskott
Protokoll från individnämndens arbetsutskott
Protokoll från individnämndens arbetsutskott
Protokoll från individnämndens arbetsutskott

Datum
2017-07-26
2017-05-11
2017-05-12
2017-05-30
2017-06-14
2017-06-26
2017-06-15
2017-06-29
2017-07-11
2017-07-31

2017-05-24
2017-06-09
2017-06-22
2017-07-07
2017-07-28
2017-08-18

Beslut
Individnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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